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Er zijn van die dagen dat
alles tegelijk gebeurt. Dat
zelfs de vaste bemanning,
bestaande uit twee ver-
pleegkundigen, twee zorg-
vrijwilligers, een gastvrouw
en een coördinator nauwe-
lijks voldoende blijkt om
het hoofd te bieden aan een
situatie die steeds een wan-
kel midden houdt tussen
controle en chaos. Oftewel
’gecontroleerde chaos’,
zoals verpleegkundige
Hetty het uitdrukt als aan
het einde van de dag de
storm weer is gaan liggen.
Wat is er aan de hand?
Deze ochtend is Jos op
kamer 2 overleden. Jos,
afkomstig uit een gerefor-
meerde familie op de Velu-
we, heeft lang geleden toen
hij trouwde met zijn katho-
lieke Maria de waarschu-
wing van de dominee ge-
trotseerd: twee geloven op
een kussen, daar slaapt de
duivel tussen. Jos en Maria
hebben het samen goed
gehad. Maar ze hebben
door hun beslissing hun
hele leven moeten leven
met twee families die el-
kaar niet wilden zien. En
dat wreekt zich zelfs nu
nog, nu Jos dood is.
Maria heeft strikte instruc-
ties voor de staf van het
hospice dat het belangrijk is
dat van Jos afscheid wordt
genomen volgens de katho-
lieke traditie. En ook dat ze
de familie van Jos niet wil
zien. Maar die familie heeft
daar zo haar eigen opvattin-
gen over en wil ook op haar
eigen manier afscheid
nemen van het eigen fami-
lielid. Dus als op deze
vrijdagochtend opeens
beide families in het hospi-
ce zijn om afscheid te
nemen, is het voor de staf

een huzarenstukje om hen
uit elkaar te houden en te
voorkomen dat er alsnog,
aan het doodsbed van Jos,
animositeit ontstaat. 
De situatie wordt gemana-
ged door een geraffineerd
spel, waarbij de families
zoveel mogelijk uit elkaar
worden gehouden: als de
ene groep zich verplaatst
van het ene naar het andere
vertrek, wordt de andere
groep schielijk in een ande-
re kamer ondergebracht met
een kopje koffie. Als niet te
vermijden is dat zij elkaar
op de gang tegen komen,
worden koele blikken uit-
gewisseld, maar blijven
gelukkig woordenwisselin-
gen uit.
De situatie wordt nog ge-
compliceerder omdat door
een samenloop van omstan-
digheden ook een andere
bewoner op dezelfde och-
tend is overleden, wiens
lichaam door de rouwauto
wordt opgehaald. En juist
nu het al zo onmogelijk
druk is, komt er ook nog
een nieuwe bewoner, die
vandaag haar intrek neemt.
Zo halverwege de middag
landt alles weer op zijn
pootjes en wordt de norma-
le routine in het hospice
hernomen. De ochtendkof-
fie voor het personeel is er
bij ingeschoten, maar pro-
blemen zijn uitgebleven.
De ervaren Hetty, die het in
de tien jaar dat zij aan het
hospice is verbonden nog
nooit zo druk heeft gehad,
blikt terug: „Het was op
onze tenen lopen en af en
toe was ik bang dat ik mijn
tekst zou kwijt raken, maar
we konden het stuk toch
uitspelen. Het publiek heeft
niets in de gaten gehad.”
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Klucht met
deuren

Erik van Zadelhof is één
van de vele vrijwilligers
binnen Hospice Kajan in
Hilversum. Maandelijks
verschijnt in de Gooi en
Eembode de rubriek ’Het
Laatste Stuk’ een geano-
nimiseerd verhaal uit de
praktijk.
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is een uitgave van:

meester Martijn Smit was
aanwezig. ,,De zes weken
waren zo voorbij”, kijkt voor-
zitter Aad Dijs met een goed
gevoel terug. ,,Dat we op-
nieuw meer bezoekers trok-
ken, komt vooral doordat we
in de regio steeds meer be-
kendheid krijgen.”
Voor Dijs is deze editie, na

twaalf jaar, de laatste als
voorzitter. Zijn opvolger is er
al, maar wordt in een later
stadium bekend gemaakt.
Hoogtepunt voor hem waren
toch de gehandicapte kinderen
die ook het ijs betraden. ,,Daar
doe je het voor. Dat zijn men-
sen die normaal nooit lachen
en het nu uitschreeuwen.”

Met een buffet en een drankje
kwamen de vrijwilligers voor
de laatste keer samen. Voor
een enkeling was dat emotio-
neel, vooral op het moment
dat de aanwezigen allen de
met sierpotten op geleukte
ijsbaan op gingen en samen in
een kring You’ll never walk
alone zongen. Ook burge-

Nederhorst on Ice trok liefst 20.000 bezoekers

NEDERHORST  DEN  BERGh
Met het traditionele smelt-
feest sloten de ruim 300
vrijwilligers zondagavond
de zes weken durende ijs-
pret in Nederhorst af. De
kunstijsbaan Nederhorst on
Ice trok deze editie een
recordaantal van ruim
20.000 bezoekers. 

In een kring zongen de vrijwilligers You’ll never walk alone. Foto: Studio Kastermans

IJsfeest alweer voorbij

Na een stadswandeling door
Liverpool, een sportmaaltijd
bij Jamie Oliver en een rond-
leiding in het stadion van
Bolton Wanderers speelde de
Hilversumse ploeg eerst tegen
Bolton Wanderers onder 20.
De zwart-gelen wonnen een-
voudig het duel met 5-0. Tess
Linnekamp (twee keer), Julia

Hofman (twee keer) en Sabri-
na Pufflijk maakten voor ’t

Gooi de doelpunten. 
Het hoogtepunt van de trip

werd echter de wedstrijd tegen
Liverpool. Na een bezoek aan

het museum en stadion op
Anfield Road, traden de Hil-
versummers aan Liverpool FC
Development Squad op het
prachtige complex van de
Football Academy.
Het tweede duel was een stuk
spannender dan de eerste
wedstrijd. Toch wist ’t Gooi
de wedstrijd met veel pijn en
moeite met 2-1 te winnen.
Sabrina Pufflijk scoorde voor
’t Gooi de openingstreffer.
Nog voor rust kwamen de
Engelsen terug, maar in de
tweede helft besliste Emma
van der Laan de partij. Liver-
pool kreeg daarna nog kansen,
maar scoorde niet meer. 

Hilversumse voetbalploeg tijdens prachtige trip te sterk voor Bolton Wanderers en Liverpool

Vrouwen SC ’t Gooi winnen in Engeland
HILVERSUMhDe voetbal-
vrouwen van SC ’t Gooi
kunnen terugkijken op een
bijzondere winterstop. Zij
reisden namelijk af naar
Engeland om twee wedstrij-
den te spelen: tegen Bolton
Wanderers en Liverpool.

SC ’t Gooi en Liverpool. Foto: Aangeleverd

werden vervolgens de Hilver-
summer en de twee vrouwen
aangehouden. 
Tevens trof de politie daar
steek- en vuurwapens aan. De
hond, die vermoedelijk het
slachtoffer had verwond, was
ook in de woning en werd
overgedragen aan de Dieren-
ambulance. Het slachtoffer is
naar een ziekenhuis gebracht,
waar hij werd behandeld aan
zijn verwondingen. 
De recherche onderzoekt wat
zich precies heeft afgespeeld. 

De twee vrouwen mochten al
snel weer naar huis en zullen
als getuigen worden gehoord.
De man, een 52-jarige Hilver-
summer, moest op het politie-
bureau blijven.

De politie kreeg dinsdag rond
5.00 uur de melding dat een
gewonde man over de Kerk-
laan liep en aanbelde bij ver-
schillende woningen. Agenten
troffen het slachtoffer aan en
namen hem mee om een ver-
klaring af te leggen. 
Het bleek dat er een conflict
was geweest in een woning
aan de Diepeweg, waarbij een
hond de man had gebeten,
aldus de politie. Mogelijk
werd er ook geschoten met
een vuurwapen. In de woning

Heftige ruzie in woning Diepeweg
HILVERSUMhBij een ruzie in
een woning aan de Diepe-
weg vlakbij het centrum
van Hilversum is dinsdag-
morgen een man gewond
geraakt. De politie heeft
daarom een man en twee
vrouwen aangehouden. 


